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Saksnummer Utvalg Møtedato 

093/22 Planteknisk utvalg 19.09.2022 

 
 

Detaljregulering for forskningsfjøs og dyrevelferd Lomeland gnr. 114 bnr. 1 m. 
fl. - Neset 1. gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
En har mottatt forslag til detaljregulering for forskningsfjøs og dyrevelferd på Nese. Dette vil kanskje 
kunne bli det største området for forskningsfjøs i Norge og vil kunne bidra til å styrke den lokale 
landbruksnæringen. Planen gir rom for en utbygging på om lag 9600 m2 BYA fordelt på 4 
forskningsfjøs for ulike dyreslag. Det er allerede etablert et forskningsfjøs i området og en ønsker å 
utvide denne virksomheten med nye dyreslag. Prima Jæren AS ønsker å utvikle planområdet til 
ytterligere forskningsaktivitet innen dyrevelferd, kvalitet og bærekraft. Prima Jæren AS jobber 
systematisk med nye konsepter innenfor både svin, storfe og småfe. Planområdet skal benyttes til 
forskningsfjøs og driftsbygninger i tilknytning til dette og byggeområdet i reguleringsplanen vil være 
en kombinasjon av landbruksformål og spredt næringsbebyggelse. En vurderer at dette er meget 
positivt både for landbruksnæringen og vil bidra positivt til å sette Eigersund på kartet innen 
forskning og utvikling innen landbruket. Kommunedirektøren anbefaler derfor at planen blir lagt ut til 
høring og offentlig ettersyn som fremlagt. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Forslag til Detaljregulering for forskningsfjøs og dyrevelferd gnr. 114 bnr. 1 m. fl. - Neset med 
tilhørende bestemmelser, planbeskrivelse datert 18.08.2022 og plankart datert 16.08.2022 legges ut 
til offentlig ettersyn og sendes på høring som fremlagt. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 19.09.2022 
 
PTU - behandling: 
Mariann Seglem (FRP) stilte spørsmål om sin habilitet, da hun er nabo og part i saken.  Hun fratrådte, 
og innkalt vara Arild Hovland tok sete. 
Etter forslag fra Kjell Vidar Nygård (H) fant planteknisk utvalg enstemmig Seglem inhabil, jfr. fvl. § 6a. 
***** 
Votering: 
Kommunedirektørens forslag enstemmig vedtatt. 



 
 
 
PTU-093/22 vedtak: 
 
 

Forslag til Detaljregulering for forskningsfjøs og dyrevelferd gnr. 114 bnr. 1 m. fl. - Neset med 
tilhørende bestemmelser, planbeskrivelse datert 18.08.2022 og plankart datert 16.08.2022 
legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring som fremlagt. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
PTU vedtar om planen skal legges ut til offentlig ettersyn. 
 

Alternativt forslag til vedtak:  
Forslag til Detaljregulering for forskningsfjøs og dyrevelferd gnr. 114 bnr. 1 m. fl. - Neset med tilhørende 
bestemmelser, planbeskrivelse datert 18.08.2022 og plankart datert 16.08.2022 legges ut til offentlig ettersyn 
og sendes på høring med følgende endringer: 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
Detaljregulering for forskningsfjøs og dyrevelferd gnr. 114 bnr. 1 m. fl. - Neset - 1. gangsbehandling 
Forslag til detaljreguleringsplan for forskningsfjøs og dyrevelferd gnr. 114 bnr. 1 m. fl. - Neset 
fremmes for 1 gangsbehandling. Det varslede planområdet ligger innforbi den stiplede linjen vist på 
kartet: 

http://www.eigersund.kommune.no/
http://bit.ly/1IywnuF


 
 
2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan / kommunedelplan 
Gjeldende kommuneplan 2018-2030 for indre deler med Helleland viser området som eksisterende 
masseuttak, LNFR-område, hensyn landbruk H510.  
  
2.2 Reguleringsplaner for området i dag 
I det aktuelle planområdet foreligger det allerede en reguleringsplan «Reguleringsplan for 
steinbrudd/fyllingsområde Lomeland gnr. 114, bnr. 1 og 2. Det er ingen tilgrensende 
reguleringsplaner. 
 
2.3 Vurdering av krav til konsekvensutredning 
Plantiltaket faller ikke inn under vedlegg I eller II jfr. 1.4.3 i planbeskrivelsen. 
 
3. Varsel om regulering 
Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter og 
kunngjort i Dalane Tidende mv. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med plan- og 
bygningslovens bestemmelser.  
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 

1.  Statsforvalteren i Rogaland Merknad O 



1.  Norges vassdrags- og energiforbund Merknad D 

1.  Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), Merknad N 

INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  Statsforvalteren i 
Rogaland 

I merknadene til 
plandokumentene som er 
oversendt i oppstartsvarselet 
nevnes det at det er registrert 
hekkeområde for en sensitiv 
art i området. 

O Kjente hekkelokaliteter er 
utenfor hensynssonen for 
bakkearbeid. Negative 
påvirkninger vil eventuelt 
gjelde tap av gode 
næringssøksområder, slik 
som myrdraget i planområdet 
potensielt kan være. 
Vurderingen vår forutsetter 
at arbeidene ikke 
medfører sprengningsarbeid 
eller helikopterflyging. At 
man forutsetter at arbeidene 
ikke medfører 
sprengningsarbeid oppleves 
som urimelig og man undrer 
over om man er klar over at 
området er regulert til 
steinbrudd/fyllingsområde i 
gjeldene plan. Ved 
opparbeidelsen av vegen kan 
man bli nødt til å utføre noe 
sprengningsarbeid for at den 
skal få tilfredsstillende 
kvalitet. Det samme kan man 
bli nødt til ved 
opparbeidelsene av tomtene i 
byggeområdet. Etter innspill 
fra statsforvalteren ønsker 
man ikke å fylle igjen 
myrområdet som nevnes av 
naturseksjonen. Dette tenkes 
bevart og inkluderes dermed 
ikke i planområdet lenger. 
Områdene vil dermed ha en 
regulering som LNFR-område 
og kan dermed fortsatt 
fungere som 
næringssøksområder. Myrene 
vil også tilføre en svært nyttig 
fordrøyningseffekt på 
overvann fra nærområdet 

 Videre nevnes det i 
statsforvalterens innspill at 
planområdet omfattes av et 
større viltområde, knyttet til 
rådyr. Som en del av 
vurderingen av konsekvenser 

O Vegetasjonen og verdien av 
området som viltområde er 
ikke vurdert av fagkyndige. 
Planområdet ligger helt ved 
enden av det aktuelle 
viltområdet, og de resterende 



planen får, bør vegetasjonen 
og verdien av området som 
viltområde vurderes av 
fagkyndige. Samtidig nevnes 
det under naturverdier at 
planområdet ligger nært 
opptil og i nedbørsfeltet til 
Hellelandselva og Kvålsvatnet. 
Det vil være viktig i det videre 
planarbeidet å vurdere om 
gjennomføringen av planen 
kan forringe miljøkvaliteten i 
vassdraget og eventuelt sette 
avbøtende tiltak. 

områdene påvirkes ikke av 
planforslaget i noen særlig 
grad. Planområdet er også 
vesentlig mindre enn det som 
ble varslet i oppstartsvarselet, 
og dette vil selvsagt ha 
betydning for hvorvidt man 
vurderer at det er nødvendig 
at dette vurderes av 
fagkyndig. 

 

 Planområdet er i hovedsak 
ikke opparbeidet, og det blir 
viktig å finne gode løsninger 
for håndtering av 
overskuddsmasser, særlig 
matjord. 

O Man finner gode løsninger for 
massehåndtering ved 
opparbeidelsen av området. 
Alle fyllinger av stein skal 
jordkles for å tilpasses 
nærområdet.  

1.  Norges vassdrags- og 
energiforbund 

I NVEs konkrete innspill 
presiseres det at det stilles 
krav til tilstrekkelig sikker 
byggegrunn før ny utbygging i 
plan- og bygningsloven §28-1.  
Ved siste plannivå må det 
være avklart at tiltak kan 
gjennomføres med 
tilstrekkelig sikkerhet. 
Innenfor planområdet er det 
merket av flere 
aktsomhetsområder for skred 
i bratt terreng. Deler av 
området ser ut til å berøre 
faresone for flomfare. 
Planarbeidet må ta hensyn til 
kraftledningen som går 
gjennom området og som 
ENIDA AS eier. 

O Før byggeområdene skal 
utbygges skal det sikres 
tilstrekkelig sikker 
byggegrunn ved å gjøre 
masseutskiftinger der det 
finnes organiske masser, og 
erstatte det med stedlige 
mineralske masser fra 
planområdet. Området og 
byggegrunnen vil kunne 
opparbeides med stedlige 
masser da steinen og fjellet i 
planområdet har god kvalitet 
og bæreevne. 
Aktsomhetsområdene for 
skred i bratt terreng og 
flomfare er beskrevet i kap. 
5.15, i tillegg nevnes 
kraftledningen til Enida AS i 
kap. 5.13. Som beskrevet i 
kap. 6.13, så er det utarbeidet 
nye fareområder for skred i 
den fagkyndige 
naturfarevurderingen. Disse 
fareområdene i tillegg til det 
elektromagnetiske feltet 
rundt høyspentlinjen 
innarbeides i regulerings-
bestemmelsene og tegnes inn 
i plankartet som fareområder. 
Fareområdene for ras- og 
skredfare kan ikke bebygges 
før opprydning og 
sikringstiltak i henhold til 
rapporten fra den fagkyndige 
vurderingen er utført. 



2.  Direktoratet for 
mineralforvaltning 
(DMF), 

I uttalelsen fra DMF gjengis 
det at det i gjeldene 
reguleringsplan, 
reguleringsplan for 
steinbrudd/fyllingsområde 
Lomeland gnr. 114, bnr. 1 og 
2, er planlagt en 
uttaksperiode på 10 år, og at 
når denne er ferdig vil 
området bli tilbakeført til 
jordbruksområde som vil 
styrke driftsgrunnlaget for 
gården. Videre påpekes det at 
det ikke fremgår i 
oppstartsvarselet at 
ressursene som skulle tas ut i 
tiårsperioden er tatt ut. DMF 
mener det bør redegjøres for 
om disse ressursene er ferdig 
tatt ut og i tråd med 
intensjonen i gjeldene plan 
før området båndlegges 
ytterligere for annen bruk.   

O Man har allerede etablert et 
forskningsfjøs i planområdet 
og etablering av 
steinbruddet/fyllingsområdet, 
vil være i konflikt med denne 
virksomheten. Det er ønskelig 
å videreutvikle denne 
virksomheten med ytterligere 
forskningsfjøs sammen med 
det eksisterende 
forskningsfjøset i den nye 
reguleringsplanen. Man anser 
ikke at dagens regulering er 
hensiktsmessig og vil ikke 
kunne gjennomføres. 
Planforslaget vil bedre 
hensynta naturverdier og 
være mer skånsomt for 
biologisk mangfold og 
naturen i planområdet enn 
hva aktiviteten fra gjeldene 
reguleringsplan vil være.  
I innspillet fra 
statsforvalteren i Rogaland 
har man også påpekt at 
naturverdier må hensyntas. 
Det påpekes bl.a. at 
myrdraget i planområdet 
potensielt vil kunne være 
gode næringssøkende 
områder for sensitive arter 
som har hekkelokalitet i 
området. Det forutsettes fra 
miljøvern-avdelingen at 
planforslaget ikke medfører 
sprengnings-arbeid. Et 
steinbrudd/ fyllingsområde vil 
kunne medføre langt mer 
omfattende og kontinuerlig 
sprengningsarbeid enn 
planforslaget potensielt vil 
kunne medføre. 

Kommunedirektøren vil etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 
innstille på at planen legges ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak. 
 
4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet er lokalisert ved riksveg 426 ved Nese i Eigersund kommune. Nese er lokalisert cirka 10 
km fra Egersund sentrum og cirka 2 km fra avkjøringen til E39 på Krossmoen. Selve planområdet er 
omgitt av relativt uberørte landbruksområder, mens det i nærområdene Sleveland, Svindland og 
Lomeland er spredte gårdsbruk og boliger.  



 
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 

 
5.1 Konseptet for planen 



Planområdet skal primært benyttes til forskningsfjøs og driftsbygninger i tilknytning til dette. 
Byggeområdet i reguleringsplanen vil være en kombinasjon av landbruksformål (5110) og spredt 
næringsbebyggelse (5230). Med driftsbygninger i tilknytning til forskningsfjøsene menes tekniske 
bygg, silo, lager, garasjer og andre konstruksjoner som er nødvendig for å drifte forskningsfjøsene 
optimalt.  
 
Planområdet vil også inneholde veg, LNFR-område (5001) og hensynssoner. Planforslaget innebærer 
en endring av hensikt, aktivitet, planområde og planlagt terrenginngrep i forhold til gjeldene 
reguleringsplan. Gjeldene plankart og arealbruk vil dermed ikke videreføres, med unntak av den 
regulerte avkjørselen fra rv. 426. Den nye reguleringsplanen vil i sin helhet erstatte gjeldende 
reguleringsplan for området. 
 
5.2 Eksisterende bebyggelse som videreføres  
Eksisterende forskningsfjøs inngår i planen. 

 
 
5.3.1 Område for kombinert landbruk/spredt næring 
Område L/LSN skal utbygges med forskningsfjøs og andre tilhørende driftsbygninger. Det er antatt at 
det kan bli aktuelt å bygge ut området med inntil 5 forskningsfjøs, inkludert det eksisterende fjøset 
som allerede er etablert i dag. Byggeområdet L/LSN er det eneste byggeområdet i reguleringsplanen 
og er på om lag 36,5 dekar. Området vil kunne fradeles ytterligere i forbindelse med at tiltak 
byggesøkes. Fradelingen av området skal vurderes etter hva som vil være mest hensiktsmessig for 
den planlagte driften i området, og denne fradelingen vil være i tråd med reguleringsplanen og vil 
ikke kreve dispensasjon. For at kommunen skal kunne vurdere hva som vil være mest hensiktsmessig, 
så må de bli forelagt en grundig byggesøknad med et situasjonskart som tydelig viser; hvordan 
området er tenkt fradelt, hvordan det aktuelle forskningsfjøsets og dets planlagte tilhørende 
driftsbygninger tenkes plassert, interne veger i byggeområdet, område avsatt til parkering og 
avstander til eiendomsgrenser og veg. 

 
Byggeområdet vil ha flere adkomstmuligheter langs privat adkomstveg V2. Byggegrensen i området 



går langs formålsgrensen og er på 4 meter. Bebyggelsen i L/LSN skal i henhold til 
reguleringsbestemmelsene ha saltak. I tillegg er maksimal mønehøyde og gesimshøyde satt til 
henholdsvis 9 meter og 8 meter. Største tillatte bebygd areal (BYA) for hele byggeområdet er 14 000 
m2. 
Det eksisterende forskningsfjøset er tegnet med ytre mål på 30x80 meter, mens de tre nye 
forskningsfjøsene er illustrert med ytre mål på 40x60 meter. Dette gir en utbygging på totalt 9600 m2 
BYA. 
 
All bebyggelse i planområdet vil plasseres i byggeområdet L/LSN. Byggeområdet er plassert omtrent 
80-90 meter fra rv. 426. Fra vegen stiger terrenget opp mot byggeområdet til første tomt der det 
allerede er plassert et forskningsfjøs i dag. Videre bak dette forskningsfjøset fortsetter terrenget å 
stige opp til en dalbunn. Her flater terrenget mer ut og det er her i denne dalen at resten av 
byggeområdet er lokalisert. Innenfor byggeområdet kan man fritt plassere bygninger innenfor 
byggegrensen. 
 
5.3.2 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse BKS 1-4 
Omfatter arealer hvor det kan oppføres totalt 39 boenheter som eneboliger, eneboliger i rekke 
og/eller flere-mannsboliger. Det stilles krav til at det skal vises en samlet plan for hvert delfelt. 
Innenfor hvert delfelt tillates fradeling av tomter og seksjonering av boligenheter. Utnyttelsesgrad, 
antall boenheter innenfor hvert delfelt, byggehøyde og takform er angitt i planens bestemmelser og 
er tilpasset nærliggende boligbebyggelse og terrenget i området. Det er stilt krav til at boliger 
innenfor samme delfelt skal ha lik takform. Boligformålet inkluderer både private utearealer og 
parkeringsarealer. Bestemmelsene angir minimumskrav til uteoppholdsareal pr. boenhet på 100 
m2. Andel felles uteareal kan medregnes i tillegg til privat uteareal på balkonger, terrasser og hage. 
 
5.4 Parkering og annen infrastruktur 

· Det skal avsettes minst 2 parkeringsplasser for personbil for hver 1000 m2 bruksareal (BRA) 
i byggeområdet. I tillegg skal det avsettes minst 10 gjesteparkeringsplasser. 
Parkeringsplassene kan samlokaliseres i et større parkeringsområde som gjelder for hele 
byggeområdet. Personbilparkeringsplasser dimensjoneres til 3x6 meter og medregnes i 
henhold til grad av utnytting i BYA.  

· Planområdet kobles til det offentlige vegnettet ved plangrensen i nord. Påkoblingen skjer 
med eksisterende avkjørsel fra rv. 426. Avkjørselen er regulert i gjeldene plan i plankartet 
og videreføres i det nye planforslaget. Planområdet er videre gjennom det offentlige 
vegnettet forholdsvis sentralt plassert i forhold til hovedvegen E39. Planområdet vil også 
tilknyttes teknisk infrastruktur, i dette tilfellet er det kraftnettet. 

 
5.5 Veg og trafikkforhold 
Planområdets byggeområdet har felles kjøreadkomst via adkomstvegen, kjøreveg V2. Adkomstvegen 
er regulert med en kjørebane på 4 meter og 0.5 meter annen veggrunn på hver side. Vegen kan 
opparbeides etter hvert som planområdet utbygges. Det er ikke planlagt nye offentlige anlegg i 
planområdet. 
Adkomst for gående og syklende til planområdet vil også være via adkomstvegen og det er ikke 
planlagt fortau da trafikkmengden internt i planområdet vurderes å bli lav. 
 
Adkomstvegen vil være privat og grunneier er dermed selv ansvarlig for drift og vedlikehold av vegen, 
dette inkluderer også brøyting. Endringen av planen medfører etablering av flere nye forskningsfjøs. 
Dette vil føre til en økning i trafikkmengde i forhold til i dag, men det antas at det vil være vesentlig 
mindre trafikk i forhold til det området er regulert for i dag. Dermed anses ikke endringsforslaget å 
ha vesentlig betydning for vegnettet eller avkjørselsløsningen som er valgt. Trafikkmengden i 
avkjørselen antas å være godt under 50 ÅDT. 



5.7 Hensynssoner 
Det er vist hensynssoner i planområdet som ivaretar frisikt, ras og skredfare, flom, støy og 
høyspenningsanlegg. 
 
6. Tematisk konsekvensvurdering og risiko og sårbarhetsvurdering 
Gjennomgang for å synliggjøre tematiske vurderinger og dermed bedre kunne synliggjøre 
vurderinger knyttet til sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe og konsekvens av denne 
hendelsen og/eller av planen. Dette vil på en bedre måte synliggjøre fare / risiko og alvorlighet 
knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen er basert på ulike temakart, gjennomgang utført av 
tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om oppstart mv.  
 
En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn rekkefølge-krav eller 
at arealet justeres slik at risikoen fjernes, eventuelt vurderer en at det er for konfliktfylt og det ikke 
blir lagt inn i planen. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir 
tilstrekkelig effekt eller er mulig å gjennomføre, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene 
eventuelt at tiltaket ikke legges inn i planen.  
 
Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor.  

 
· Hendelser som kommer i rødt felt: Tiltak er nødvendig eller så er konfliktnivået for høyt til at tiltaket 

kan anbefales. 
· Hendelser som kommer i gult felt: Tiltak vurderes ut fra forventet kostnad i forhold til nytte, 

eventuelt er ytterligere utredninger påkrevd. 
· Hendelser som kommer i grønt felt: Rimelige tiltak gjennomføres, eventuelt at konfliktnivået 

vurderes som akseptabelt eller at det ikke er konflikt i særlig grad. 

Selv om man i stor grad benytter samme terminologi som i risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-
analyser), er ikke denne gjennomgangen en ROS-analyse i tråd med forskriften. 
 
6.1 TEKNISK INFRASTRUKTUR 
6.1.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 

Hendelse/Situasjon Ivare-
tatt? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Parkeringsdekning  X    Grønn  
Adkomst til alle aktuelle deler 
av planområdet  

X    Grønn  

Frisikt X    Grønn  
Kryssutforming i samsvar med 
normaler 

X    Grønn  

Ivaretatt i planforslaget. Den regulerte adkomsten fra rv. 426 er opparbeidet og godkjent. 
 
6.1.2 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Ulykke i av-/påkjørsler  X  2 3 Gul  



Ulykke med 
gående/syklende  

x  2 3 Gul  

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  
Hendelse/Situasjon Ivare-

tatt? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Byggelinje mot veg X    Grønn  
Kollektivtilbud X    Grønn  

Ivaretatt i planforslaget. 
 
6.1.3 Vann og avløp 

Hendelse/Situasjon Ivare-
tatt? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vann X    Grønn  
Avløp X    Grønn  
Overvannshåndtering x    Grønn  
Slokkevann x    Grønn  

I området etableres det et eget isolert vann og avløpssystem, og man må få godkjent 
utslippstillatelse fra kommunen for å få brukstillatelse for forskningsfjøsene.  
 
6.1.4 Fremføring av strøm m.m. 

Hendelse/Situasjon Ivare-
tatt? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Fremføring av strøm mv. X    Grønn  

Kabler og lignende skal legges i bakken. 
 
6.1.5 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Avfallsbehandling X    Grønn  

Avfallshenting faller inn under DIMs rutiner og henteordning. Området vil ha god tilgjengelighet 
for søppelbil.  
 
6.2 Universell utforming: 

Hendelse/Situasjon Ivare-
tatt? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Kan hensyn til 
tilgjengelighet/ universell 
utforming ivaretas 

X    Grønn  

Ivaretatt i TEK17. 
 
6.3. Barn og unge / ute- og oppholdsareal 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Tilfredsstiller planen krav i 
forbindelse med barn og 
unge – lek mv. 

X    Grønn  

Område for ute- og X    Grønn  



oppholds-areal 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.4 Sikkerhet og beredskap 
6.4.1 Flom 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Elveflom / stormflo / høy 
vannstand / bølgeslag 

 x 1 1 Grønn . 

Området ved avkjørselen fra riksvegen er omfattet av en flomsone og denne er inntegnet på 
plankartet. Det er ikke planlagt bebyggelse i denne sonen. 
 
6.4.2 Støv og støy 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Støv og støy  x 1 1 Grønn Ikke kjent. 

Hensynssone støy er vist i plankartet. 
 
6.4.3 Ras 

 
Hendelse/Situasjon 

Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Masseras/-skred  X 1 1 Grønn  
Snø-/isras  X 1 1 Grønn  
Flomras x  2 2 Gul  

Hensynssone ras er lagt inn jfr. fagkyndig rapport. Det er i bestemmelsen stilt krav om at bygging 
innenfor angitte hensynssone krever opprydding og sikringstiltak i henhold til utført 
naturfarevurdering. 
 
6.4.4 Vær og vind 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vindutsatte områder  X 1 1 Grønn  
Nedbørutsatte områder  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.4.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Radongass  X 1 1 Grønn Ikke kjent.  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
6.4.6 Høyspent, elektromagnetiske felt og elektromagnetisk stråling 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Høyspent / 
elektromagnetisk felt 

 X 1 1 Grønn  



Elektromagnetisk stråling 
(antenner  mv.) 

  X 1 1 Grønn  

Hensynssone høyspent er vist i planen. 
 
6.4.7 Brann- og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Risikofylt industri mv.  X 1 1 Grønn  
Lager av eksplosjonsfarlig 
vare 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
6.4.8 Strategiske områder 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vei, bru, knutepunkt  X 1 1 Grønn  
Havn, kaianlegg  X 1 1 Grønn  
Sykehus/-hjem, kirke / 
brann / politi / Sivilforsvar 

 X 1 1 Grønn  

Forsyning kraft, vann  X 1 1 Grønn  
Forsvarsområde / 
Tilfluktsrom 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
 
6.4.9 Grunnforhold 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Grunnforhold  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.5 Forurensning 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Industri  X 1 1 Grønn  
Bolig  X 1 1 Grønn  
Landbruk  X 1 1 Grønn  
Akutt forurensning  X 1 1 Grønn  
Forurenset grunn   X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6 Viktige hensyn og arealinteresser 
6.6.1 Sjø og vasssdrag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
100 – meters beltet fra 
sjø/50-m beltet fra sjø og 
vassdrag 

 X   Grønn  



Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder / 
restriksjonsområder 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.2 Naturverdier og rødlistart 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Sårbar flora   X   Grønn   

Sårbar fauna / fisk / 
leveområde for rødlistart 

 X   Grønn  

Inngrepsfrie områder  X   Grønn  
Uønskede arter  x   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.3 Viltområde 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Viltområde  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.4 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.5 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Friluftsliv og rekreasjon 
(frilufts-områder, LNF-F/N, 
friområder mv.) 

 X   Grønn  

En utbygging som planlagt vil i liten grad legge begrensning på tilgang til friluftsområdene og etablert 
turstruktur. 
 
6.6.6 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Landbruk / kjerneområde 
for jordbruk / skogbruk 

 x   Grønn  

Planforslaget vil medføre omdisponering av masseuttak til landbruksområde/spredt næring og til 
dels tilbakeføre deler av planområdet til LNF. Gjeldende kommuneplan omdisponerer store deler av 
arealene innenfor planområdet til masseuttak/deponi og dette reverseres gjennom den nye planen. 
Randsonene rundt forskningsfjøsene tilbakeføres/videreføres som landbruksareal..  
 
6.6.7 Landskapsvern og estetikk 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 



 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Landskapsvern / estetikk  X   Grønn  
Vakre landskap  X   Grønn  

Ivaretatt i planforslaget på en tilfredsstillende måte. 
 
6.6.8 Terreng og terrengtilpasning 

Hendelse/Situasjon Ivare-
tatt? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Terrengtilpassede tiltak? X      

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.9 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vegetasjon og markslag  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
 
6.6.10 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Lokalklima  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.11 Miljøkonsekvenser: 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Miljøkonsekvenser  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.12 Forhold til naboer / tilpasning til omgivelser 

Hendelse/Situasjon Ivare-
tatt? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Konsekvenser for naboer X    Grønn  
Tilpasning til eksisterende 
omgivelser 

X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.13 Sol og skygge 

Hendelse/Situasjon Ivare-
tatt? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Sol og skygge X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.14 Sosial infrastruktur 

Hendelse/Situasjon Ivare- Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 



tatt? Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Skole X    Grønn  
Barnehage X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.15 Folkehelse 

Hendelse/Situasjon Ivare-
tatt? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Folkehelse X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.7 Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn / utbyggingsavtale 
/Konsekvensutredning 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vesentlige konsekvenser for 
miljø og samfunn 

 X   Grønn  

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Kommunedirektøren viser til at reguleringsendringen er i tråd med arealbruken i 
kommuneplanen og følger opp føringene i denne på en god måte.  
 
Planforslaget er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger, FOR-2017-06-21-854, 
§§ 6-8. Plantiltaket er en reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan, og omfattes ikke 
av tiltak i vedlegg I-II. Endret arealbruk vurderes ikke å medføre vesentlige virkninger eller komme i 
konflikt med særskilt viktige miljø og samfunnsinteresser. Planlagt tiltak vurderes å ikke omfattes av 
forskriftens oppfangskriterier i §§ 6-8 og utløser dermed ikke krav om konsekvensutredning. 
 
Planen har ikke avdekket store konsekvenser eller konflikter. Planendringen medfører ikke endringer 
i forhold til hovedrammene i gjeldende områdeplan.  
 
6.8 Naturmangfold 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Naturmangfold  X   Grønn  

Viser til saksutredningen ovenfor samt innlevert materiale og en vurderer ikke at planen vil komme i 
konflikt med kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette. 
 
6.9 REKKEFØLGEKRAV I PLANEN 

Hendelse/Situasjon Ivare-
tatt? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Rekkefølgekrav for å sikre 
utbygging 

X    Grønn  

· Før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse i området, skal KV2 være ferdig  

opparbeidet, og godkjent utslippstillatelse må foreligge.  



· Før det gis tillatelse til tiltak, skal det dokumenteres at bebyggelsen er sikret  

forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt  
slokkevann. 

7. Oppfølging av kommuneplanen m.m. 
Hvordan bidrar denne saken til å realisere vedtatte mål i kommuneplanen: 
Reguleringsplanen følger opp kommuneplanens føringer om at behov for lokalisering og utforming av 
arealer til formålene avklares i reguleringsplan. Planen følger opp målene i kommuneplanen om å ha 
tilgjengelige og attraktive næringsområder i hele kommunen.  Videre bidrar planen til en videre 
satsning på det blå og grønne matfatet og legger til rette for økt kompetanse. Det vil også bidra til å 
oppnå målet om å stimulere til økt forskning, utvikling innen landbruksnæringen. 
 

Næringsfaglige vurderinger (kommuneplanens mål om økt verdiskapning og flere 
arbeidsplasser): 
Planen bidrar til etablering av nye næringer innen forskning i landbruket og etablering av 
arbeidsplasser. Dette vil kanskje kunne bli det største området for forskningsfjøs i Norge og vil kunne 
bidra positivt til landbruksnæringen i kommunen og regionen. 
 

8. Oppsummering og konklusjon 
Kommunedirektøren vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale når det gjelder denne type reguleringsplaner. En vurderer at en i planen har funnet 
en hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar hensynet til 
omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte.  
 
Dette vil kanskje kunne bli det største området for forskningsfjøs i Norge og vil kunne bidra til å 
styrke den lokale landbruksnæringen. Planen gir rom for en utbygging på om lag 9600 m2 BYA fordelt 
på 4 forskningsfjøs for ulike dyreslag. Det er allerede etablert et forskningsfjøs i området og en 
ønsker å utvide denne virksomheten med nye dyreslag. Prima Jæren AS ønsker å utvikle planområdet 
til ytterligere forskningsaktivitet innen dyrevelferd, kvalitet og bærekraft. Prima Jæren AS jobber 
systematisk med nye konsepter innenfor både svin, storfe og småfe.  
 
En vurderer at dette planforslaget vil være meget positivt både for landbruksnæringen og 
kommunen. Det vil også bidra positivt til å sette Eigersund på kartet innen forskning og utvikling 
innen landbruket. 
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente 
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